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Renlycka 
– ett samiskt kvalitetssigill
för renkött

De samiska Renlycka-företagen är ambassadörer 
för sigillet. Tillverkningen av Renlycka-produkter 
utgår från värdegrunden som anger sambandet 
med samisk kultur, traditioner och hög kvalitet 
genom hela produktionskedjan.
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Renlycka – ett samiskt 
kvalitetssigill föR Renkött

Värdegrunden för 
kvalitetssigillet Renlycka

Ren smakupplevelse 
Renköttet får den goda smaken och 
mörheten från renens naturliga bete av 
bl.a. proteinrika örter, gräs och svamp 
under sommarhalvåret och energirikt 
lavbete under vinterhalvåret. Förädling-
en av köttet kommer från flertusenåriga 
traditioner som har utvecklats till pro-
dukter för dagens konsumenter. 

samiskt ursprung
Kvalitetssigillet tydliggör den samiska 
kulturens samhörighet med renen och 
renköttet. Sedan urminnes tid har ren-
skötseln utvecklats hand i hand med 
naturen utifrån traditionell kunskap om 
renens förhållande till natur, människa 
och kultur. Renlycka är ett traditionellt 
begrepp som är knutet till den samiska 
kulturen och den genuina kunskap som 
renskötaren har i samspel med naturen.

kvalitet 
Renlycka borgar för att renprodukterna 
håller hög kvalitet, från den levande re-
nens skötsel av kunniga renskötare i ett 

unikt skötselsystem, till förädling av köt-
tet via de samiska förädlingsföretagen. 
Ett Renlycka-godkänt förädlingsföre-
tag garanterar att råvaror till Renlycka-
godkända produkter kommer från renar 
som gått på naturbete från samebyarna 
på svensk sida av Sápmi och förädlas en-
ligt de kvalitetskrav Renlycka ställer.

Omsorg om djur och natur
Renskötarens traditionella kunskap är 
ett specialkunnande om god djurvård 
i ett kargt arktiskt klimat, samtidigt som 
både den biologiska mångfalden i mark 
och vatten samt viktiga kulturvärden 
värnas. Den rena naturmiljön är en för-
utsättning för en långsiktig produktion 
av renkött av högsta kvalitet.


